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Sammanfattning

Arbetet beskriver hur tre lärare och en skolledare för ut och förank-
rar den värdegrund som beskrivs i nuvarande läroplan (Lpo 94).
Metoden som använts är personliga intervjuer och ett selektivt urval
av intervjuade har gjorts. En litteraturgenomgång stöder de metoder
och synsätt som lärarna framhåller. Resultatet visar att alla inter-
vjuade har ett aktivt förhållningssätt till de värden som läroplanen
lyfter fram. Det genomsyrar hela deras undervisning och arbetet på-
går mer eller mindre ständigt.
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Inledning och bakgrund

I inledningen till nuvarande läroplan för det obligatoriska skolvä-
sendet (Lpo 94) möts man av rubriken ”Skolans värdegrund och
uppdrag” (Lpo 94 s. 5). Själva ordet värdegrund är nytt i och med
denna läroplan och upplevs av många som otydligt. En viss osäker-
het finns om vad det egentligen betyder och står för, men enligt Lpo
94 ska värdegrunden baseras på västerländsk humanism och kris-
ten tradition. Det verkar inte heller, enligt vår mening, vara förank-
rat hos lärare i den praktiska verkligheten.

Vi har själva frågat oss vad värdegrund står för och hur den ska
tolkas praktiskt. Vi vill i denna studie försöka att belysa vad värde-
grunden innebär framför allt praktiskt men också teoretiskt.

Det var under kursen i religionskunskap som vi insåg vikten av att
få samtala och utbyta erfarenheter om grundläggande etiska vär-
den. Att få möta och bearbeta frågeställningar som behandlar rela-
tioner och mänsklig samvaro anser vi som mycket betydelsefullt
som blivande lärare.

Vi har känt ett behov av att få fördjupa oss inom detta ämne, då
detta endast ytligt har berörts under utbildningen. Vårt intresse in-
riktar sig främst på hur man ute i skolorna praktiskt arbetar med
värdegrundsfrågor.

När vi studerat litteratur kring etik, moral och tillämpning av värde-
grunden har vi funnit att dessa begrepp lyfts fram de senaste åren,
bland annat genom Skolverkets värdegrundsprojekt och dess publi-
kationer som berör detsamma.

Vi tror att det finns två orsaker till att värdegrundsfrågor aktualise-
rats idag. Den ena är skolans roll som mångkulturell mötesplats för
barn och ungdomar, en av de få möjliga idag, och medför att vi som
pedagoger får en delvis ny och fördjupad roll när det gäller att föra
ut och förankra de grundläggande värdena. Den andra är det seku-
lariserade samhälle vi har idag där vi tror att det finns ett behov av
att få diskutera värdegrundsfrågor. Enligt Furenhed bör denna mö-
tesplats vara utformad så att den medverkar till elevernas engage-
mang för varandra och möjliggör att en gemensam värdegrund kan
skapas (Almén m.fl. 2000).



Ingen harmoni utan kamp
Om lärares tillämpning av skolans värdegrund

7

Syfte

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur ett antal lärare,
samt en skolledare, inom skolans olika nivåer arbetar med att föra
ut och förankra de grundläggande etiska värden som den nuvaran-
de läroplanen (Lpo 94) fokuserar på.

Frågeställningar

♥ Hur reflekterar tre lärare samt en skolledare över nuva-
rande läroplans (Lpo 94) värdegrund i förhållande till un-
dervisningen respektive sitt arbete i skolan?

♥ Hur planerar och genomför tre lärare samt en skolledare
sitt värdegrundsarbete i sin undervisning respektive på
sin skola?

♥ Vilka likheter eller skillnader finns det vad gäller under-
visningen i värdegrundsfrågor på de olika nivåerna i
grundskolan?

♥ Vilka omständigheter finns det som försvårar arbetet med
att föra ut de grundläggande värdena i undervisningen?
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Metod

Undersökningsmetod

Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod som utgörs av in-
tervjuer med verksamma lärare och skolledare. Då vi söker utröna
åsikter om den praktiska tillämpningen av värdegrunden så tycker
vi att intervjuformen är den bästa. Lärarna får då möjlighet att ut-
veckla och förklara sina ståndpunkter och dessutom får vi en upp-
fattning om lärarnas engagemang utifrån deras sätt att bearbeta
intervjufrågorna.

Vi är medvetna om att vi inte kan dra några generella slutsatser av
ett begränsat antal intervjuer. Eftersom vi vill utröna lärarnas
grundläggande inställning till värdegrundsfrågor finner vi ändå att
denna metod bäst svarar mot vårt syfte och våra frågeställningar.
På grund av ämnets karaktär anser vi intervjuer vara överlägsna till
exempel enkäter, då vi ville ha den personliga kontakten och möj-
lighet att ställa följdfrågor.

För att fördjupa oss i ämnet och få en förförståelse och bakgrund
inför intervjuerna, har vi också läst litteratur som anknyter till äm-
net.

Urval

Urvalet av intervjupersoner till denna studie är selektivt. Vi har
gjort det genom att dels utnyttja en för oss tidigare känd kontakt,
dels genom rapportering i radion om värdegrundsarbete och dess-
utom genom att fråga lärare på vår utbildning. På så sätt ville vi, så
långt det är möjligt, skaffa oss en garanti för ett bra material att ar-
beta utifrån. Risken med ett helt slumpmässigt urval var att få lära-
re som inte aktivt arbetar med värdegrundsarbete. Dessutom hade
vi behövt ett större underlag för att kunna använda oss av en
slumpmässig urvalsmetod, vilket hade blivit för omfångsrikt för
denna studie.

Studien har vi genomfört på tre olika skolor som ligger i södra Sve-
rige. Vi har valt att intervjua tre lärare som undervisar på olika ni-
våer samt en skolledare.
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Alla intervjupersoner har relevant lärarutbildning. De intervjuade
lärarna har fått fingerade namn utifrån den nivå de tjänstgör på i
skolan. Vi har alltså skolledaren Sigrid, högstadieläraren Harriet,
mellanstadieläraren Margareta och lågstadieläraren Lillemor.

Genomförande

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar sammanställde vi ett
antal intervjufrågor (bilaga 1 och 2). Vi tog kontakt med lärarna in-
nan vi besökte dem och informerade om att intervjun skulle handla
om värdegrunden och dess praktiska tillämpning. Varje intervju har
skett på respektive skola och tog ungefär 45 minuter. Vi deltog båda
två vid alla intervjuer för att få en så lyhörd och nyanserad uppfatt-
ning som möjligt. Av praktiska skäl ställde en av oss frågorna till
intervjupersonen, men möjlighet till att ställa följdfrågor fanns na-
turligtvis för båda.

Intervjuerna spelades in på band för att underlätta bearbetningen
av resultatet och för att vi helhjärtat skulle kunna ägna oss åt dia-
logen med lärarna. Vi inledde varje intervju med att läraren fick läsa
igenom alla frågor, för att ge möjlighet till ett eventuellt förtydligan-
de från vår sida. Därefter ställdes varje fråga oavsett om den blivit
berörd tidigare i intervjun.

Analysmetod

Allteftersom intervjuerna genomförts har vi skrivit ut dem orda-
grant, så som läraren har uttryckt sig. Detta för att undvika egna
tolkningar på detta stadium i analysen. Nästa steg i bearbetningen
blev att göra en sammanställning av intervjun utifrån lärarnas egna
ord och uttryck med inslag av citat. En ytterligare bearbetning har
gjorts genom att i punktform redovisa materialet utifrån våra fråge-
ställningar.
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Litteraturgenomgång

Skolans värdegrund

Under 1800-talet var det föräldrarna som hade undervisningsplikt
när det gällde att lära barnen att läsa och ge dem undervisning i
den kristna tron enligt katekesen. Kyrkan hade den kontrollerande
funktionen genom husförhören. I och med att den allmänna och
faktiska skolplikten infördes i 1882 års skolstadga försvann föräld-
rarnas plikt att undervisa. Kyrkan hade även fortsättningsvis hu-
vudansvaret för undervisningen i skolan och betoningen låg kvar på
kristendomsämnet.

I samband med de samhällsförändringar som kom under första
hälften av 1900-talet påbörjades skolans och samhällets sekularise-
ring. Kristendomsundervisningen förändrades genom att Luthers
katekes försvann och den tidigare starka bindningen till Svenska
kyrkan upphörde. Kristendomsundervisningen blev så småningom
ickekonfessionell. Då den första läroplanen kom, Lgr 62, skrev man
in att det skulle vara ett objektivitetskrav på undervisningen och
kallade ämnet kristendomskunskap (Almén m.fl. 2000).

Därefter skedde ytterligare en förändring i samband med Lgr 69
som lyfte fram den elevcentrerade undervisningen med fokusering
på livsfrågor. I Lgr 80 blev istället utgångspunkten i religionskun-
skapen elevernas livsfrågor (Almén m.fl. 2000).

Enligt nuvarande läroplan, Lpo 94, ska religionskunskapen för-
medla kunskaper om och ge tillfälle till reflektioner kring olika reli-
gioner och livsåskådningar samt omfatta värdegrundsarbete.

Lilian Nilsson analyserar Lpo 94 och kommer där in på att de etiska
frågorna måste genomsyra hela skolans vardag och inte begränsas
till lektionerna. För den som är lyhörd för frågorna och vill samtala
kring dem finns det stoff att hämta ur vardagen. Hon framhåller att
läroplanen tydligare borde ha angivit, att de grundläggande värdena
inte är givna en gång för alla (Nilsson, 1995).
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De grundläggande värdena måste både förstås och försvaras vilket
innebär att vi ständigt både måste tolka dem och kämpa för dem i
vardagen. Hon menar att vi både måste tala om och handla utifrån
dessa värden för vi får ” – ingen harmoni utan kamp – ” (s. 11). Hon
säger också:

Etik i skolans mening kan aldrig vara en intellektuell
lek utan samband med den vardagsverklighet, där barn
och ungdomar idag utkämpar sin kamp för att bli vux-
na (Nilsson, 1995).

Värdegrunden diskuteras i Skolverkets Ständigt. Alltid! där man valt
att förtydliga värdegrunden med ”det var de värden som skulle utgö-
ra en grund för skolans arbete”  (Hörnqvist, Lundgren, s 8 1999) .I
en annan av Skolverkets skrifter, som undersöker ett antal skolors
praktiska värdegrundsarbete, formulerar man värdegrunden i form
av honnörsord som '"ståndpunkter", "skolans deklaration", "etisk
kompass", "röd tråd"' (Häger, Kamperin, Toivio s 28 1999). Ordet
värdegrund är relativt nytt i svenska språket men innebörden bak-
om ordet har funnits med även i tidigare läroplaner.

Till exempel talar Lgr 80 om att:

Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och
medvetet skall påverka och stimulera barn och ungdo-
mar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande vär-
deringar och låta dessa komma till uttryck i praktisk,
vardaglig handling (s 16).

Vidare kan man läsa i Lgr 80:

Skolan får alltså inte ställa sig neutral eller passiv i
fråga om det demokratiska samhällets grundläggande
värderingar. Skolan måste istället medvetet verka för
dessa värderingar och fostra eleverna till att respektera
dem (s 19).

Nuvarande läroplan för grundskolan (Lpo 94) inleder med ett avsnitt
om skolans värdegrund, där det betonas att den ”som verkar inom
skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och
respekten för vår gemensamma miljö” (s 5).
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De begrepp som där lyfts fram är rättskänsla, generositet, tolerans
och ansvarstagande. På samma sätt som i Lgr 80 framhålls att
verksamheten ska vila på grundläggande demokratiska värderingar.
Värden som nämns är:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och in-
tegritet, alla människors lika värde, jämställdhet mel-
lan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och
utsatta (Lpo 94, s 5).

I nuvarande kursplan för religionskunskap (Grundskolans kurspla-
ner och betygskriterier, 2000) nämns som ett syfte med ämnet att
det ska främja en öppen diskussion kring livsåskådningsfrågor.
Ämnet ska också bidra till att ge eleverna en ökad förståelse för hur
människor tänker, handlar och formar sina liv i ett mångkulturellt
samhälle. Dessutom ska en grund ges för att utveckla elevernas
känsla för tolerans och här inkluderas också kunskap om de demo-
kratiska värdena som till exempel människors lika värde.

Värdegrunden och etikbegreppet

Enligt Collste definieras moral respektive etik som att moralen är
lika med det vi gör praktiskt, alltså våra handlingar och hur vi tar
ställning, medan etiken står för den teoretiska bakgrunden till vårt
handlande, det vill säga hur vi reflekterar kring frågor om rätt och
orätt. Att vi är medvetna om våra handlingar är viktigt för vår för-
måga till inlevelse och enligt Collste innebär det att vi inte kan för-
hålla oss likgiltiga och passiva när människor utsätts för lidande.

Vi är alla beroende av mellanmänskliga relationer vilket gör att vi
påverkar vår omgivning på olika sätt genom våra handlingar eller
vår underlåtenhet att handla. Etikens uppgift blir då att ge oss
vägledning så att vi kan ta ansvar för vårt levnadssätt. Utifrån ett
existensialistiskt perspektiv, med Sartre och Kirkegaard som ut-
gångspunkt, diskuterar Collste om människans frihet och egna val
och hur hon själv formar sitt liv. Han ställer frågan "Kanske är det
så att ondskans bästa mylla är omedvetenhet och ouppmärksam-
het, inte illvilja och onda avsikter?” (Collste 1996, s. 9).

Enligt KG Hammar är "värdegrunden etisk till sin natur och hand-
lar om den moral vi vill ska prägla våra relationer i samhället”
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(Tham 1999, s. 41). Alla människor har relationer till sin omgivning,
både medvetna och omedvetna, och det präglar varje människas liv,
säger KG Hammar och förtydligar "Ingen av oss lever på egen hand”
(Tham 1999, s. 42). Vidare säger han att varje människa har ett ab-
solut och okränkbart människovärde som inte kan relateras till vare
sig ursprung, framgång eller förmåga. Om vi inte kan se det är ris-
ken stor att vi värderar andra utifrån oss själva som måttstock
(Ständigt. Alltid! 1999).

Tillämpning

I Skolverkets kommentarmaterial Ständigt. Alltid! reflekterar Bengt
Göransson över hur maktstrukturerna i skolan ser ut och vilka som
utövar dem. Det är viktigt att erkänna dem och lära sig se hur de
utövas både mellan lärare och mellan lärare och elever. Detta ingår
som en del av skolans fostran enligt honom. Han lyfter fram, till-
sammans med Mogård, skolklassens funktion som en gemensam
ram och en demokratisk enhet där möjlighet till kontinuitet och
trygghet finns (Ständigt. Alltid! 1999).

På frågan om hur viktig skolan är när det gäller att hålla de grund-
läggande värdena vid liv så svarar Göransson så här:

- Som jag ser det, säger Bengt Göransson, är skolan
den enda kvarvarande institutionen som alltjämt, åt-
minstone teoretiskt, har sin identitetsskapande förmå-
ga kvar. Där kan människor hitta sin identitet i en
grupp, som medborgare. (Ständigt. Alltid! s. 37 1999)

Skolans miljö och klimat ska kunna märkas direkt för den som
kommer dit genom de signaler som sänds ut. Skolans förhållnings-
sätt ska både synas och höras och kännas. Man kan då som lärare
ta pulsen på klassens samvaroatmosfär och se hur de bemöter
andra utanför gruppen (Norell Beach, Berg-Danielsson 2000).

När vi diskuterar dessa stora frågor om grundläggande värden med
våra elever, kan vi behöva ett högtidligt språk därför att det är hög-
tidliga saker vi ska tala om, enligt Göransson.

Det är viktigt som pedagog att vara medveten om sin egen etik och
sitt förhållningssätt på det personliga planet. Det innebär att vi be-
höver fundera över våra värderingar, normer och regler och hur de
styr oss i förhållande till eleverna. Gren betonar vikten av att vara
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tydlig som pedagog och visa våra värderingar då vi själva är ett red-
skap i vår undervisning.

Vi påverkar våra elever genom vårt sätt att vara och därför är det av
vikt att ha en etisk medvetenhet. Samtidigt säger hon att neutralitet
inte får bli detsamma som att vara opersonlig (Gren 1994).

Pedagogen bör vara öppen för barns funderingar kring livsfrågor och
ha en vilja och lyhördhet att fånga upp tankar och samtal hos bar-
nen som rör detta ämne. Detta menar hon är viktigt oavsett vilket
ämne som står på schemat. I ett aktivt förhållningssätt innefattar
Gren att man som pedagog delar med sig av egna tankar och upple-
velser. På så sätt kan det för barnen bli en påtaglig bekräftelse av
att livsfrågorna är en naturlig del av våra funderingar och därmed
tillåtet att tala om (Gren 1994).

När det gäller rättskänsla kan man ta samvetet som exempel och
likna det vid en bundsförvant eller inre budbärare som hjälper och
ställer tillrätta för oss. Här ges samvetet också rollen av den som
gör saker möjliga och hjälper till att känna självrespekt. Det hand-
lar alltså om att få eleven att förstå att den egna känslan är driv-
kraften bakom allt. Avgörande för att nå trovärdighet hos eleven är
att själv vara en "personlig förebild" (Norell Beach, Berg-
Danielsson 2000, s. 79).

I boken Med känsla och kunskap resonerar Mats Trondman om hur
viktigt det är, utifrån samhällets grundläggande värden, att det
även förs en debatt kring hur samhället borde vara, hur en lärare
ska vara och hur demokrati ska se ut i skolan. Han menar att
makthavare idag styr samhället mot en ökad segregation genom till
exempel ökad privatisering i skolan. Nalin Pekgul påpekar risken
med segregering, i form av religiösa och etniska skolor, då hon tror
att motsättningen mellan grupper istället ökar (Med känsla och
kunskap – en bok om de grundläggande värdena, 2000).

Margareta Öhman säger att för att överhuvudtaget kunna förverkli-
ga värdegrundsfrågorna fullt ut så måste det genomsyra hela den
kommunala organisationen. Värdegrundsarbetet kan heller aldrig
bli ett färdigt program som avhandlas på ett fåtal lektioner. Det
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handlar istället om att tillsammans med barnen levandegöra värde-
na i varje stund för de måste upplevas, kännas, andas och finnas i
rummet. Om du har utvecklat din känsla av empati för andra, och
kan använda den som ett ”känsloredskap” (s. ?), enligt Margareta
Öhman, så blir det också svårt att sätta sig över värdegrunden (Hä-
ger, Kamperin, Toivio 1999).

Mogård och Göransson framhåller att problemen med att hantera
grundläggande värden inte är isolerade till skolan utan är ett gene-
rellt samhällsproblem (Ständigt. Alltid! 1999).

I Skolverkets rapport Gemensamhet i mångfalden, som tar upp vär-
degrundens praktiska tillämpning, för man fram tanken att det
primära i värdegrundsarbetet är att alltid "hålla på" (s. 39). Många
lärare på de skolor som ingått i projektet har uppfattningen att det
är ett kontinuerligt arbete, att det kräver tålamod och att det är ett
förhållningssätt det handlar om. Det är viktigt att man på skolan
kommer överens om vad värdegrunden står för och att hela tiden
återknyta till den (Häger, Kamperin, Toivio 1999).

Inom projektet har skolorna tillämpat olika övningar såsom drama,
värderingsövningar, rollspel, forumspel, massage och dans. Dessa
har både lärare och eleverna deltagit i, men i första hand har de va-
rit redskap för att stärka elevernas självförtroende och utveckla de-
ras förmåga till inlevelse och empati. Genom exempelvis drama och
forumspel får eleverna träna sig i att våga stå för sina åsikter, att
kunna säga nej och att bli medvetna om vilka signaler man sänder
ut (Häger, Kamperin, Toivio 1999).

Utifrån den målstyrda skola vi har idag vill Barbro Goldinger göra
oss medvetna om, att förutom att formulera målen, så är det ar-
betsformerna det handlar om. För utan goda arbetsformer når vi
inga mål. Till att börja med säger hon att det är först som medlem i
en grupp som individen hittar sig själv.

Vid övergången mellan förskola och skola är det viktigt att barnet
bereds plats i en smågrupp, vilket hon definierar som 5-7 stycken,
för där kan det utveckla en gruppidentitet och en tillhörighets-
känsla (Norell Beach, Berg-Danielsson 2000).
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För det andra ska barn med svårigheter identifieras tidigt för att
undvika misslyckanden. Tanken är att det ska "bäddas" för dessa
elever redan från start och att man inte ska vänta och se tiden an.
Detta ska ske med hjälp av speciallärare eller annan erfaren lärare
som kan samarbeta med klassläraren.

Den tredje målsättningen som Goldinger tar upp handlar om ett
kollektivt föräldraskap. Med det menar hon att varje barn ska få
uppleva föräldraskap från flera vuxna än sina egna föräldrar. För-
äldrarna ska få känna sig involverade i ett stödnät tillsammans med
andra och på så sätt kunna påverka attityder och värderingar i
klassen (Norell Beach, Berg-Danielsson 2000).

Det finns olika förslag på hur man kan arbeta med begreppen rätts-
känsla, generositet, tolerans och ansvarstagande och detta görs ge-
nom att man kan ställa frågan:

Hur kan man tänka kring t ex begreppet rättskänsla utifrån nivå-
erna

Jag i förhållande till mig själv
Jag i förhållande till min grupp
Jag i förhållande till samhället
Jag i förhållande till världen?
(Norell Beach, Berg-Danielsson 2000, s. 75).

Dessa nivåer ska ge struktur åt arbetet och fungera som checklista
för pedagogen. Vill jag arbeta utifrån ett tema eller integrera i ett
ämne? Har något spontant kommit upp eller behövs det fördjupning
inom något område? Kanske är inte klassen i behov av alla nivåer
just nu och så vidare. De utgångspunkter man har och det innehåll
man väljer är naturligtvis beroende av ålder på eleverna, men
grundtanken är densamma för alla (Norell Beach, Berg-Danielsson
2000).

Att lära sig vara generös innebär att man verkligen försöker se den
andres behov, känslor och önskningar och respektera dem till fullo.
Oavsett om det stämmer överens med de egna åsikterna eller inte.
Som vuxen kan man visa generositet genom att ge eleverna mer ut-
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rymme och möjlighet att visa sina goda initiativ och handlingar. Vi
vuxna behöver också bli bättre på att uppfatta vad en generös
handling är och värdesätta den (Norell Beach, Berg-Danielsson
2000).

I arbetet kring tolerans kan man inte slå sig till ro och tro att det
inte förekommer någon diskriminering på skolan och därmed non-
chalera det.

Icke-diskriminering är inte bara en fråga om frånvaro
av diskriminering – det är i högsta grad en fråga om
närvaro av aktiv icke-diskriminering. (Norell Beach,
Berg-Danielsson 2000, s. 99).

Barn som har ett bristande självförtroende behöver få hjälp med att
stärka sin identitet men även sin integritet. De behöver bland annat
få goda erfarenheter av eget ansvarstagande för att klara av denna
utveckling. När eleven erfar detta och får uppskattning för det kan
också lusten till ansvarstagande väckas. Lärarens roll blir att bygga
upp dessa erfarenheter genom att successivt öka ansvarsområdet
för eleven.

Det är viktigt att ta hänsyn till varje barns hela situation och verk-
lighet för att se vilka förutsättningar som gäller, detta för att det
även finns barn som istället kan behöva få avlastning från ett alltför
stort ansvar (Norell Beach, Berg-Danielsson 2000).
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Resultat
Vi har sammanställt intervjuerna med lärarna och skolledaren ge-
nom att så långt det är möjligt använda deras eget språk. Dessutom
kompletterar vi med direkta citat för att låta dem komma till tals
och göra texten mer levande. Först redovisar vi varje intervju för sig
och därefter kommer en sammanställning av intervjuerna utifrån
våra frågeställningar.

Sammanställning utifrån intervjuerna

Sigrid
Sigrid är skolledare med lärarerfarenhet på en 6-9-skola i södra
Sverige. Hon har mångårig erfarenhet av skolledarskap.

På skolan konstaterade man under förra året att det språk som ele-
verna använde gentemot varandra och ibland också mot vuxna var
oacceptabelt. Dels användes svordomar men också kränkande ord
med sexuell anknytning. Just nu arbetar skolan med värdegrunden
utifrån språket. Man anser det vara bättre att prioritera ett arbets-
område i taget för att kunna ge så mycket kraft åt det som möjligt.
Tidigare har skolan arbetat mot mobbning och har ett klart program
när det gäller det. Dessutom arbetar sjuorna i år med ämnet livs-
kunskap och det omfattar bl a frågor kring användning av alkohol,
narkotika och tobak. Man tar också upp hur man är mot varandra
och vilket språk man använder.

Och just det här att man möter varandra med respekt,
både kamraterna emellan och vuxna emellan och mel-
lan vuxna och elever, är för mig väldigt viktigt. Att man
undviker kränkande behandling av varandra.

En egenskap som Sigrid anser viktig, och som hon sätter främst, är
att utveckla empati hos barn- och ungdomar. För hon upplever att
många ungdomar idag varken kan känna eller vet vad empati är.
Respekten mot både vuxna och kamrater talar hon också om och
att man inte får vara så "egotrippad" att man bara tänker på sig
själv.
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Man ska se det lite vidare och att man ingår i en större gemenskap.

Det här hur man är mot varandra, att man är positiv
och glad, påverkar ju alla i omgivningen och det tycker
jag är viktigt, att få dom att förstå, hur påverkar jag
dom andra med mitt sätt att vara?

I sin roll som skolledare får hon ofta elever till sig som har gjort nå-
got dumt mot kamrater, skolan eller mot någon vuxen och då är det
hennes policy att sitta ner och lugnt och sansat prata med dem.
Eleverna får själva berätta vad som har hänt och utifrån detta kny-
ter Sigrid an med frågor som:

Om du hade gjort på det här sättet istället, hur tror du
det hade blivit då? Känner du själv att det blev fel på
något sätt och vad skulle du ha kunnat göra istället?

 Hon vill få eleverna att börja tänka och komma med förslag på egna
lösningar. Därefter försöker hon förklara hur den vuxne eller kam-
raten har känt sig.

Sigrid tycker att det är viktigt att tala med ungdomar och finnas ute
bland dem i korridoren. Genom att hälsa på dem vill hon göra dem
synliga. Ofta vet hon namnen på de elever som det är något speciellt
runtomkring, men försöker också vara ute och lära sig namnen på
de andra. Hon tycker det är roligt att kunna nämna dem vid namn
och till exempel fråga "hur mår du idag, hur har det gått för dig se-
dan vi träffades sist".

Naturligtvis kan Sigrid inte se alla elever men hon vet att det är vik-
tigt för dem att bli sedda när man går förbi dem. Hon ger ett exem-
pel där hon missade en elev och efteråt fick förklara för denne att
hon faktiskt inte sett eleven i korridoren. Eleven ”vände totalt”, fick
självförtroendet tillbaka och hjälp med sina problem.

Tillfällen att diskutera etiska värden ges genom skolans lednings-
grupp, där saker som påverkar undervisningen kommer fram. Där
tas också etiska frågor upp när behov föreligger.
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Sigrid försöker tillbringa tid i personalrummet och därigenom få
möjlighet att prata mer allmänt med sina lärare. Vid de regelbundna
lärarkonferenserna kommer nästan alltid någon etisk fråga upp.

Jag vädjar till dom att behandla ungdomarna med re-
spekt, att lyssna, vad det är som ligger bakom och så
vidare, och likaså när jag har samtal mellan lärare och
elev där det har kört ihop sig, att jag ofta försöker se
det utifrån båda synvinklarna.

Här ser hon sin roll som tredje person viktig för att balansera och
neutralisera och hon anser att det genomsyrar hela hennes person
att ha detta förhållningssätt.

Lärarna på skolan ges möjlighet till diskussion kring värdegrunden
bl a genom att arbetslagen går igenom kommunens skolplan. Detta
på initiativ av Sigrid, som också ordnar studiedagar med föreläsare
som berör detta ämne.

Som skolledare får hon möjlighet att träffa kollegor på skolledar-
konferenser. Både där och i kollegiet reagerar hon när respekten
sätts ur spel. Hon uppmärksammar miner och gester och poängte-
rar vikten av att man möter varandra med respekt och undviker
kränkande behandling. Situationer där man känner sig utsatt och
blir kränkt kan effektivt tysta en person, säger Sigrid, och leda till
att man i fortsättningen inte tar upp frågor av olika slag.

Genom skolledarutbildningen har Sigrid fått i uppgift att föra ut
värdegrunden och då har hon valt att arbeta med värdegrunden ut-
ifrån språket. Detta har hon tagit upp dels med skolans personal
och ledningsgrupp, dels med föräldraföreningen och dessutom med
skolrådet där föräldrar och elever sitter med och alla var eniga om
att detta var viktigt att arbeta med. Tanken är att vi alla ska bemöta
våra ungdomar på samma sätt säger Sigrid.

En viss svårighet ser hon i att uppmärksamma föräldrarna på redan
invant språkbruk hemifrån som eleverna tar med sig till skolan. Si-
grid ser det som en uppgift för skolan att arbeta bort detta språk-
bruk, framförallt med tanke på kränkande språk med sexuella an-
spelningar.
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På skolan har man avdelat några lärare tillsammans med kurator,
skolsköterska och en hälsosköterska för att arbeta med ämnet livs-
kunskap inom skolans val. Det är tänkt att det ska följa eleverna
också i år åtta och nio. Man kände det angeläget att snabbt komma
igång och bestämde därför att planera samtidigt som arbetet fort-
skred. Sigrid vill påpeka att språket på den här skolan inte är an-
norlunda än på andra skolor. Man uppmärksammar hellre proble-
men i tid, eftersom man vet att de förekommer, och vill därför före-
bygga istället.

En svårighet med att genomföra sådana här projekt på 7-9-skolor
säger hon är att man har så många personer som är inblandade i
samma klass. Det är lättare att genomföra det på lägre stadier där
man har en klassföreståndare. Avslutningsvis vill Sigrid tillägga:

att man själv är ett gott föredöme, för elever gör som
vi gör och inte som vi säger och det gäller ju i alla
sammanhang, att om man inte själv har det förhåll-
ningssättet så kan man inte gärna prata med ungdo-
marna om att dom ska ha det.

Harriet
Harriet är ämneslärare i svenska och So på en 6-9-skola i södra
Sverige. Hon har arbetat som lärare i 18 år och är klassföreståndare
i år 8.

Harriet anser att svenska och So  är de ämnen där etiska
val/dilemman blir så tydliga. I t ex svenska-ämnet där det handlar
om att lära sig tala, läsa och skriva blir det så nära knutet till ele-
vernas personlighet och deras personliga utveckling. Ett dilemma
hon ställs inför är när hon märker att en del elever känner det obe-
kvämt att tala inför en grupp samtidigt som hon har kravet på sig
att detta moment ska eleven få godkänt i.

Det medvetna valet i momentet muntlig framställning blir då att
göra små, små prov i början för att se om det är en elev som ledigt
klarar av att tala inför en grupp eller om eleven, oftast flickor, upp-
lever det obehagligt. Då lirkar och provar hon med olika små steg
framåt tills eleven klarar av detta moment.
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Ett annat dilemma hon nämner är att kollegiet inte är överens om
vad en stor grupp är, bland annat framkommer detta vid nationella
prov i muntlig framställning.

När det handlar om So och religion måste man vara medveten om
att man där kommer in på livsåskådningsfrågor och personlig religi-
on.

Jag har att göra med elever som har en mångkulturell
bakgrund och det gäller att se till att man lämnar öppet
för alla olika sätt att tänka samtidigt som man poäng-
terar att det här är vår kulturtradition i Sverige.

Det finns en anledning till att vi lever, tänker och tycker som vi gör.
Svenskt julfirande kan till exempel se väldigt hedniskt och konstigt
ut om man inte relaterar det till den kulturtradition som vi bär med
oss.

Harriet vill visa på vems perspektiv man har och hela tiden anknyta
till att det finns en historisk bakgrund och anledning till, att man
till exempel inte äter en viss sorts kött i Mellanöstern. Det här är ett
dilemma som man hela tiden måste tänka på att man serverar det
på ett sätt som innebär att man öppnar upp för en diskussion. Vi
tänker på olika sätt men de här grundförutsättningarna har vi inför
livsåskådningsfunderingarna.

Skolans mål och speciella honnörsord är ansvar och helhetssyn och
de visioner som finns för området är trygghet och lust för livslångt
lärande och de finns hela tiden med. Ständigt brottas hon med in-
nebörden av ansvar och hur man ska bryta ner de olika målen i ar-
betslagen. Harriet ger ett exempel med elever som inte har med sig
material till lektionerna och vems ansvar det är. Där kan ett dilem-
ma uppstå mellan å ena sidan missad undervisning för eleven och å
andra sidan om att lämna ifrån sig ansvaret från lärarens sida.

Tolerans är ett ord som hon får i tankarna allt oftare, eftersom hon
märker att det idag finns många fördomar och förutfattade mening-
ar hos ungdomar. Det är dåligt ställt med toleransen hos ungdo-
marna och naturligtvis så får man med sig det i bagaget hemifrån
och från vuxenvärlden.

Hon uttrycker det så:
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Om man någon gång ska få tillfälle att träffa ungdomar
från andra områden än sitt eget så är ju skolan egentli-
gen enda stället där såna möten sker.

Harriet menar att där du bor eller arbetar är det i regel mer homo-
gent och en viss sorts människor som man träffar. Det är egentligen
bara i skolan du tvingas att möta människor från andra miljöer och
omedvetet så lär de sig av varandras livsstil.

Sen så är det ju det här med självförtroendet då, som
jag tycker är viktigt, som alla tonåringar brottas med
och där kan ju vi slå ner dom ganska så rejält i skorna
från skolans sida om vi inte ser upp.

Det finns en önskan från hennes sida att arbeta med egenskaperna
tolerans och självförtroende. Konsekvenserna av detta är att hon
väljer ett förhållningssätt där hon inte i onödan stämplar, kränker
eller gör elever ledsna. Det får bland annat till följd att Harriet låter
eleverna välja redovisningssätt som de känner sig mest hemma i.
Utifrån detta bildar hon sig en idé om vad eleven har för styrkor och
svagheter och går vidare därifrån.

Harriet är fascinerad av diskussionen som finns idag kring inlär-
ningsstilar och menar att det blir tydligt när det gäller att arbeta
med ungdomars självförtroende. Hon säger att det är roligt att se
elevernas aha-upplevelser när hon påpekar att de kan ha olika slags
intelligenser, t ex spatial intelligens hos dem som sitter och ritar el-
ler kinestetisk intelligens för den som har mycket spring i benen.
Hon talar med eleverna om hur olika man är till sättet, analytisk
eller holistisk, och genom att sätta begrepp på det och visa hur oli-
ka vi är kan det hjälpa eleven.

Jag tror att man upplever svårigheter både som privatperson och
som lärare när det gäller att ta upp grundläggande värdefrågor så-
som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Som
privatperson känner hon att man måste ställa sig över personliga
dilemman och för hennes egen del har hon inte känt att hon behövt
avstå från något i undervisningen. Hon menar att man måste gå in i
den lärarprofessionella rollen när man undervisar om detta.
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Egna erfarenheter kan göra att man fokuserar mer på vissa ämnen,
därför att man identifierar sig själv i situationen och då har lättare
att föra ut begreppen. Hon hoppas att hon i ett annat läge kan för-
medla samma sak.

Som So-lärare anser Harriet att det är A och O i undervisningen att
föra ut värdebegreppen och att det är hennes roll att förmedla de-
mokratiska principer. Här kommer hon också in på odemokratiska
rörelser och som lärare är det då viktigt att stå för vårt samhälles
demokratiska principer. Hon måste också lära sig att ta emot alla
frågor som kommer från eleverna vad gäller demokrati för många
kan uppleva att det känns fel när vissa utnyttjas och andra utnytt-
jar.

Just nu läser en sjua området lag och rätt och de pratar om nor-
mer. Harriet säger:

Det som gjorde mig lite konfunderad det var att nor-
men -tycker du att det är rätt att skvallra? är, det är
rätt att skvallra och lärare skvallrar därför att dom be-
rättar för varandra om vad vi gör och då har man ju
inte alls fått nåt begrepp om vad skvaller och informa-
tion är …….. vad det är sköra begrepp dom rör sig med.

Frågor som rättskänsla, tolerans och ansvarstagande är dels hon-
nörsord, men måste också visas upp av oss vuxna, och det gör vi
genom att visa vägen i skolan. Hon återkommer till den unika situ-
ationen i skolan där man får möta så många olika slags bakgrunder
hos människor och att man är tvungen att få det att fungera ändå.
Detta medför stora krav på läraren att inte väja för problemen som
kan uppstå. Här kan eleverna kanske få den enda möjligheten till
att brottas med och möta de demokratiska principer som vårt sam-
hälle vilar på.

Det ställer stora krav på oss som lärare för att kunna bemöta elever
som ifrågasätter vår demokrati. Det gäller att förklara att man bör
vara rädd om demokratin, att den inte fås gratis utan måste förvär-
vas, och att den kräver långsiktighet och ansvarstagande.
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Vad gäller ansvarstagande måste man börja med det lilla perspekti-
vet, till exempel att ta ansvar för sin egen läxa, för att sedan gå vi-
dare till studier, familjeansvar och ansvar för sitt land. Det vill säga
att man bygger upp ansvarsbegreppet utifrån olika delar.

Förmåga till inlevelse är ju anledningen till att eleverna reagerar på
saker och ting och att de kan förstå hur andra tänker. Harriet tyck-
er att det är lättare att förklara rasism genom att låta eleverna få
sätta sig in i situationen och få känna på hur det känns. Alternativt
kan de få läsa litteratur om utsatthet och möjlighet till reflektion ges
hela tiden.

Generositet är ganska osynligt idag tycker hon och känner sig lite
ledsen inför det. Hon upplever att man idag är ganska elaka mot
varandra och menar då verkligen elak därför att eleverna plockar
fram svagheter och ställer andra i dålig dager så fort chansen ges.
Om man inte får någonting tillbaka för sin egen generositet tycker
de att det inte finns anledning att visa den. Därför måste vi i skolan
visa hur det kan se ut. Detta gör vi inte genom att begränsa oss
inom vårt ämnesområde och enbart se det som viktigt, utan genom
att ha öppna dörrar markerar vi att vi har ett gemensamt ansvar. I
arbetslagstanken ligger att alla måste ställa upp på värdegrunden,
annars så blir det inte mycket mer än en pappersprodukt.

Harriet anser att:

som lärare gentemot mina elever så tar jag tillfällen, jag
försöker prata etik

och då ganska mycket i år nio, alltifrån att läsa dikter och kom-
mentera meningen  med livet, till att tala om framtid, rätt och fel
och rasism. Allt detta försöker hon få med inom religionsämnet.
Utfallet kan variera och slå olika väl ut beroende på klassen men:

möjligheterna att diskutera etiska dilemman försöker
jag alltid att ge när jag har klasser i So och svenska.
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Harriet tycker att det inte förekommer så mycket etikdiskussioner
på skolan och vet inte speciellt mycket om vad hennes närmaste
kollegor tycker och tänker.

De talar om att ha samma utgångsläge och att mena samma saker,
men skrapar man på ytan så märks det att de har olika grundsyn
på vad kunskap är, varför eleverna är där och vad respekt egentli-
gen innebär. Hon anser att det tyvärr inte är en så levande debatt
på skolan som hon skulle önska.

Vi har en levande debatt på så sätt att man diskuterar
allt som händer och vad som är rätt och fel men jag
tror egentligen inte att vi går in på djupet.

Förhoppningar finns om att en kommande arbetslagsutbildning ska
ge möjlighet till att stanna upp och diskutera kring frågor som
grundsyn och kunskapssyn. Tidigare har försök gjorts i arbetslagen
att ta upp de här ämnena men tiden har varit för knapp. Där blir
det alltför ofta frågor av typen kvarsittning och vem som ska göra
vad istället för pedagogiska och etiska debatter.

I kontakter med föräldrar framkommer att de vill att deras barn ska
bli rättvist behandlade och att de vill ha en öppen kontakt med
skolan. För att lyfta fram att etiska värden är viktiga att diskutera
med föräldrarna, har skolan bjudit in en föreläsare som förhopp-
ningsvis ska väcka debatt.

Föräldraföreningen på skolan har tidigare inbjudit till en kväll för
föräldrar och lärare att prata om etik och moral. Där framkom det
att det fanns mycket att samlas kring och att var och en kämpar på
sitt håll. Nu söker skolan projektpengar för värdegrunds-arbetet
som påbörjats. Detta måste genomsyra allt vi gör anser Harriet.
Som lärare känner hon ibland att hon handlar fel och går över
gränsen och använder sig av makt där hon inte borde. Den inre
väckarklockan måste man lära sig att lyssna på.

Det väsentliga när det gäller arbetet med värdegrunden menar Har-
riet är att:

Ja, det är ju att börja med sig själv. Man måste veta
var man själv står och vem man själv är, annars så kan
man aldrig nånsin våga ta steget ut där det är lite
gungfly.
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Det är ingen enkel fråga om rätt eller fel, säger hon, men man måste
vara medveten om sin egen etiska ståndpunkt i diskussioner med
kollegor.

Margareta
Margareta är mellanstadielärare på en 0-6-skola i södra Sverige.
Hon har 25 års erfarenhet som lärare och är klassföreståndare i år
4.

Det är inte lätt att räkna upp alla etiska val/dilemman som man
ställs inför som lärare, tycker Margareta, och menar att hela tillva-
ron i skolan innebär olika dilemman och val man måste göra. Hon
har hela tiden i bakhuvudet tanken om alla människors lika värde
och att behandla flickor och pojkar lika. Hon vill bemöta eleverna
där de befinner sig och det på ett medvetet demokratiskt och
rättvist sätt. Flickorna ska få samma chans som pojkarna anser
Margareta.

Det är viktigt att se varje barn som en individ med sina förutsätt-
ningar. Hon understryker vikten av att man försöker hjälpa varje
barn till att göra sitt yttersta på alla områden, inte minst då hur
man är mot sina kompisar. I klassen talar man mycket om både
hur man är och bör vara mot varandra. Margareta säger:

Om man märker att det är nåt som inte är riktigt bra i
klassen inom nåt område, så försöker man lyfta fram
det för att få alla att se problemet och oftast då har ju
barnen väldigt bra förslag själva, hur dom tycker att vi
ska göra för att alla ska känna sig omtyckta och glada.

Hon bygger på det hon märker behövs just för stunden. För närva-
rande har klassen mycket konflikter och skolans regel som är: var
mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig, har fått upp-
repas många gånger.

I första hand tycker hon inte att diskussion om etiska problem är
något som man planerar långt i förväg utan det är ett ämne som
man känner i luften när det är dags att behandla. Det skiljer sig
mellan olika klasser vad man behöver ta upp och i förhållande till
klassens sammansättning, enligt Margareta.
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Naturligtvis tar hon hjälp av vad andra vuxna på skolan ser. Det
framkommer även sådant som har hänt på fritiden och detta är inte
svårt att tala om i den öppna klass hon just nu har.

De grundläggande värden som skolan vill prioritera har man sam-
manfattat i en omskrivning av den gyllene regeln som nämnts ovan.
Den ska löpa som en röd tråd genom allt och det är en allmän-
mänsklig regel som alla brukar acceptera, enligt Margareta. Under
många år har skolan medvetet arbetat med begreppet att alla är lika
mycket värda och att alla ska känna att de trivs. På skolan finns en
särskild trivselgrupp som på olika sätt har arbetat med de här frå-
gorna.

Gruppen träffas regelbundet tillsammans med en lärare och ger för-
slag på olika saker som kan främja kamratskapet på skolan, till ex-
empel att alla ska försöka se varandra så att ingen ska behöva vara
ledsen och ensam.

Margareta anser det viktigt:

att man lär sig acceptera andra som de är och att man
lär sig förstå och att alla tycker inte som jag i alla situ-
ationer utan vi är olika och vi har olika behov.

Ibland uppstår situationer där man måste individualisera, någon
har behov av att arbeta enskilt, och då kan rättvisebegreppet bli
aktuellt. Andra elever vill också gå ut och arbeta i par och då väcks
frågan om olika behov hos eleverna och dessutom frågan om an-
svarstagande.

Det är inte alltid som barnen förstår det rättvisa i att inte alltid få
sina behov tillfredsställda omedelbart, men hon tror att de har för-
mågan till det om de vill.

Margareta upplever inga svårigheter vad gäller att ta upp värdefrå-
gor till diskussion i klassen. Hon finner dessa ämnen ganska givna
och hänvisar också till att det finns mycket bra material att läsa.
Klassens religionsbok tar upp olika etiska problem som är bra att
utgå ifrån. Dessutom är texterna i boken lätta att läsa och intres-
santa.
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Möjligheter till att diskutera etiska värden på skolan ges bland an-
nat på konferenser och studiedagar vilka man har stor möjlighet att
påverka. På raster och vid andra informella tillfällen diskuteras ock-
så dessa frågor.

Jag tycker nog att det hänger mycket på en själv om
man vill ta det tillfället och diskutera såna här frågor,
möjlighet har vi ju alltid.

Utöver det som nämnts ovan finns fortbildning att tillgå, kurser och
föreläsningar, som man sedan delger varandra i kollegiet.

Föräldrarna är mer eller mindre involverade i etiska diskussioner
beroende på klimatet i klassen. Eftersom klassen just nu har myck-
et konflikter innebär det också att föräldrakontakterna blivit tätare.
Margareta anser att föräldrarna är väldigt måna om sina barn och
gärna vill vara med och reda ut problemen på ett så bra sätt som
möjligt för alla.

En speciell träff med föräldrarna är inplanerad där man ska disku-
tera hur man är mot varandra, varför det blir konflikter och vad
man kan göra för att få ett slut på det. Regelbundna meddelanden i
form av veckobrev skickas hem och det är ytterligare ett forum för
information till föräldrarna om klassklimatet. Naturligtvis diskute-
ras dessa frågor också på föräldramöten.

Lillemor
Lillemor är lågstadielärare på en 0-9-skola i södra Sverige. Hon har
32 års erfarenhet som lärare och är klassföre-ståndare i år 1.

Det första Lillemor säger är:

Nåt som jag tycker måste ingå i lärarprofessionalismen,
det är att man lära sig tycka om varje barn för jag tyck-
er att det är en katastrof för barn om de behöver umgås
med nån ……. som inte tycker om dom.

Ett dilemma kan bli, menar hon, att hon kanske inte behandlar
barnet så som det har rätt att bli behandlat. När hon hävdat detta
har många blivit provocerade, för många anser att det inte går att
tycka om alla barn, men Lillemor anser att barnet har rätt att mötas
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av respekt varje dag. Kan man inte lära sig det så tycker Lillemor att
man måste ta konsekvenserna av detta.

Hon menar att man måste se till varför barnet är på ett visst sätt
och till barnets bakgrund. Vidare säger hon:

Jag tror att barn kan inte utveckla det här med tole-
rans, tycka om, om dom inte känner att dom är om-
tyckta, och det vet vi att det är barn som kanske har
svårt med det, även i nära relationer i familjen, men hit
är dom skickade, dom har inte valt och då måste vi ta
vårt ansvar som lärare.

Lillemor har stor erfarenhet av barn med olika handikapp och behov
och att ta hänsyn till detta anser hon inte vara något problem, men
tror att det blir svårare att hantera längre upp i åldrarna. Vad gäller
att visa tolerans är det viktigt att vara medveten om att man är en
modell för barnen, att det inte bara blir ord, och att man tänker på
vad man sänder ut för signaler.

I skolans lokala arbetsplan har man under punkten jagutveckling
lyft fram dels självförtroendet, men också att man vill prioritera em-
pati, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och uthållighet. Det är upp
till varje arbetslag hur man vill arbeta med dessa frågor, det sker
inte så mycket arbete över gränserna tyvärr. I Lillemors arbetslag
koncentreras arbetet just nu på självförtroende, empati och att
känna ansvar för sin omgivning.

Man har täta kontakter med varandra och detta resulterar i att man
dagligen kollar upp hur det fungerar i barngruppen, både positivt
och negativt. Hon ger ett exempel där klassen pratade om vad
sammanhållning är. Följden av detta blev ett fint samtal om att
klassen känner att de har mycket ansvar för varandra. I klassen
talar de också om att alla människor är lika mycket värda och att
barn måste få känna att de duger. För Lillemor anser att:

barn som inte känner att dom är lika mycket värda
som andra dom har mycket svårare att utveckla empati
…. .

För att kunna tillämpa den gyllene regeln, att göra för andra vad jag
vill att de ska göra för mig, vill hon träna barnen i lyhördhet och det
gör hon bäst genom att själv visa lyhördhet gentemot dem.



Ingen harmoni utan kamp
Om lärares tillämpning av skolans värdegrund

31

För Lillemor känns det viktigt att barnen utvecklar kärlek både till
människor och natur och förlägger därför gärna undervisningen ute
för att ge barnen ett perspektiv av att ingå ett större sammanhang.

Varje dag har klassen en samling där man frågar:

Är det nån som vill dela med sig, för man delar inte
med sig bara av saker, utan man delar med sig av det
man går och bär på härinne (gör en gest mot bröstet).

En gång i veckan träffas klassen i mindre grupper, så kallade trygg-
hetsgrupper. I den är alla delaktiga och ingen är åskådare. Här ar-
betar man bland annat med känslor och med drama på ett enkelt
och lekfullt sätt. Detta anser Lillemor vara så viktigt att hon använ-
der speciallärartiden till det. Det är viktigt att ha ett arbetssätt där
barnen tillåts att lyckas, att inte utsätta dem för saker som är för
svåra och att inte jämföra barn med varandra utan enbart i förhål-
lande till dem själva.

En annan arbetsmetod hon använder sig av är läsning på talets
grund, LTG. Metoden ger möjlighet till något meningsfullt för alla
och ger varje barn känslan av delaktighet. Klassen väljer två kam-
ratstödjare varje vecka och de ska ha koll på att ingen känner sig
utanför.

Genom att ha ansvarsgrupper för olika områden i klassrummet, ger
hon barnen möjlighet till att påverka trivseln.

I Lillemors klass har man sammanställt något som kallas för triv-
selhjälpen. Den är dikterad utifrån LTG-metoden och består av ett
antal positiva regler som ska påverka klassrumsklimatet och bar-
nen brukar påminna varandra om den när det behövs.

Hon ser inga svårigheter med att ta upp grundläggande värdefrågor
och är noga med att vid föräldramöten förklara hur hon ser på sin
roll som lärare och vad som ligger bakom det hon gör och hur hon
ser på kunskap, människa och samhälle.

Tillfällen för hela skolan att träffas och diskutera bland annat etiska
värden ges endast i samband med studiedagar. Var fjärde vecka ses
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man också på så kallade info-raster men där ges inte möjlighet till
någon längre diskussion.

Föräldrarna är inte delaktiga i värdegrundsarbetet på annat sätt än
det traditionella med föräldramöten och besök i klassen. Lillemor
avslutar med att påpeka vikten av att reflektera, tillsammans med
andra och enskilt, över hur vårt förhållningssätt påverkar barn.

Sammanställning utifrån våra frågeställningar

Här redogör vi för de olika intervjuerna utifrån våra fyra frågeställ-
ningar. För att det ska bli tydligt tar vi en frågeställning i taget. Un-
der varje frågeställning redovisar vi de olika lärarnas svar.

Hur reflekterar tre lärare samt en skolledare över nuvarande lä-
roplans (Lpo 94) värdegrund i förhållande till undervisningen
respektive sitt arbete i skolan?

Sigrid
v Poängterar att man möter varandra med respekt och undviker

kränkande behandling. Att hamna i utsatta situationer kan
göra att människor tystnar.

v Anser det viktigt att utveckla empati hos ungdomar.

v Menar att man påverkar sin omgivning med sitt sätt att vara,
positivt och negativt.

v Viktigt att eleverna upplever att de blir sedda

v Vill uppmärksamma föräldrar på elevernas dåliga språk.

v Framhåller vikten av att själv vara ett gott föredöme och att
förmedla det förhållningssättet, eftersom eleverna gör som vi
gör och inte som vi säger.

Harriet
v Ge eleverna problemställningar som öppnar upp för en diskus-

sion.

v Hur bryta ner de olika målen som skolan ställt upp och hur
arbeta med dessa i arbetslaget?
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v Ser avsaknad av tolerans hos ungdomarna och sviktande
självförtroende.

v Ungdomar påverkas omedvetet av varandras livsstil genom
skolan

v Ett förhållningssätt är att inte i onödan stämpla, kränka eller
göra elever ledsna.

v Lärare måste gå in i den lärarprofessionella rollen och lägga
personliga dilemman åt sidan

v Som vuxna måste vi vara tydliga och visa vikten av att stå för
de grundläggande värdefrågorna. Att aldrig väja för elevernas
frågor.

v Lärare har ett gemensamt ansvar där alla måste ställa upp på
värdegrunden i skolan och inte låta ämnesområdet begränsa.

v Viktigt att börja med sig själv, veta vem man är och var man
står.

Margareta
v Tanken finns hela tiden om människors lika värde.

v Se varje barn som en individ, utgå från deras utvecklingsnivå
och förutsättningar.

v Att ha en känsla för, och fånga upp, när etiska frågor är vikti-
ga att ta upp i klassen.

v Viktigt att lära sig acceptera att vi är olika, har olika behov och
tycker och tänker olika.

v Anser att det är upp till en själv om man vill ta tillfället i akt
och diskutera etiska frågor, möjligheten finns alltid.

Lillemor
v Det ingår i lärarprofessionen att lära sig tycka om varje barn

så att de möts med respekt varje dag, annars får man ta kon-
sekvenserna av sitt handlande.
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v Som lärare har vi ansvar att visa omtanke mot eleverna och att
fungera som modell för dem.

v Känner sig elever inte omtyckta kan vi inte heller räkna med
att de utvecklar tolerans mot andra och empatisk förmåga.

v Genom att själv visa lyhördhet gentemot eleverna tränas de i
att visa detsamma.

v Genom att förmedla kärlek till både människor och natur på-
visar vi att vi ingår i ett större sammanhang.

v Det är viktigt att delge föräldrar tanken bakom det man gör
och hur man ser på kunskap, människa och samhälle.

v Det är betydelsefullt att reflektera, både tillsammans med
andra och enskilt, över hur vårt förhållningssätt påverkar
barn.

Hur planerar och genomför tre lärare sitt värdegrundsarbete i
sin undervisning?

Harriet

v Ett medvetet val i momentet muntlig framställning blir att
stegvis avancera framåt tills eleven upplever en större säkerhet
och vågar prata inför en större grupp.

v Vad gäller religionsämnet gäller det att lämna öppet för alla
olika sätt att tänka, när elever diskuterar, men samtidigt
framhålla vår svenska kulturtradition.

v Eleverna får fritt välja redovisningssätt som de känner sig
trygga med, vilket ger läraren en uppfattning om elevens styr-
kor och svagheter.

v För att stärka självförtroendet hos eleverna kan också hänsyn
tas till deras olika inlärningsstilar.

v Som lärare i samhällsorienterande ämnen är det A och O i un-
dervisningen att föra ut och förankra grundläggande värdefrå-
gor och förmedla demokratiska principer.
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v Ansvarsbegreppet byggs upp utifrån olika delar där man kan
börja med ett litet perspektiv som man sedan vidareutvecklar.

v Inom arbetsområdet lag och rätt är det lämpligt att diskutera
samhällets normer.

v Eleverna reflekterar genom att dels läsa litteratur som ankny-
ter till ämnet och dels genom dramatiseringar.

v Som lärare tar man de tillfällen som bjuds och ger möjligheter
för eleverna att diskutera etiska dilemman.

Margareta
v I klassen förs samtal om hur man är och bör vara mot var-

andra.

v Aktuella problem lyfts fram för att få syn på dem och eleverna
får själva ge förslag på lösningar.

v Den gyllene regeln läggs in i undervisningen som en röd tråd,
vilket också praktiseras i skolans trivselgrupp.

v Rättvisa och ansvarstagande är begrepp som blir aktuella vid
individualiserad undervisning.

v Att använda sig av litteratur som på olika sätt belyser etiska
problem att utgå ifrån.

v Involvera föräldrarna genom att till exempel diskutera tolerans
och respekt med dem för att göra dem delaktiga.

Lillemor
v När man arbetar med självförtroende, empati och ansvar i

klassen så förankras det även i arbetslaget, där fritidspersonal
ingår, för att ge eleverna ett gemensamt bemötande.

v Varje dag har klassen en samling där man delar med sig av
sina tankar och funderingar. Alla får möjlighet att känna att de
duger och är lika mycket värda.

v I trygghetsgrupper arbetar man en gång i veckan med bland
annat känslor och drama på ett enkelt och lekfullt sätt.



Ingen harmoni utan kamp
Om lärares tillämpning av skolans värdegrund

36

v Läsning på talets grund, LTG, används medvetet för att skapa
en känsla av meningsfull delaktighet.

v Kamratstödjare ska hjälpa eleverna att inte känna sig utanför.

v Genom ansvarsgrupper får eleverna möjlighet att påverka triv-
seln i klassrummet.

v Eleverna har själva satt upp ett antal positiva regler för hur
klassrumsklimatet kan påverkas i rätt riktning.

Hur planerar och genomför en skolledare värdegrundsarbe-
tet?

Sigrid
v Genom sitt uppdrag från skolledarutbildningen att föra ut vär-

degrunden har skolan valt att lägga tyngdpunkten på ungdo-
marnas språk.

v Skolan prioriterar ett område i taget för att kunna ge detta mer
kraft.

v Tar aktiv del i konfliktlösning genom samtal och diskussion
med berörda parter.

v Via skolans ledningsgrupp tas etiska frågor upp och diskute-
ras och dessutom vid de regelbundna lärarkonferenserna.

v I arbetslagen läggs frågor om värdegrunden ut för bearbetning.

v Även föräldraförening och skolråd involveras i värdegrundsar-
betet.

v Skolans val omfattar ämnet livskunskap som är tänkt att löpa
som en röd tråd för 7:an, 8:an och 9:an.
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Vilka likheter eller skillnader finns det vad gäller undervisning-
en i värdegrundsfrågor på de olika nivåerna i grundskolan?

Likheter
v Alla tre lärarna tycker att det är viktigt att öppna upp för

samtal och diskussion med eleverna. Här tar man hänsyn till
olika sätt att tänka och för samtal om hur man är mot var-
andra. Elevernas förslag på lösningar beaktas.

v Två av lärarna försöker ta hänsyn till elevernas olika sätt att
lära och på så sätt individualisera undervisningen.

v Ansvarstagande praktiseras i alla klasserna på olika sätt. An-
svarsgrupper förekommer i två klasser medan det i den tredje
klassen ligger mer hos individen och tränas upp stegvis.

v Litteraturläsning som stöd i diskussioner använder sig alla lä-
rarna av. Dramatiseringar används också som en metod av
alla för att konkretisera etiska frågor.

v Hos alla lärarna finns en vilja att bjuda in till och ta tillfällen i
akt att diskutera etiska dilemman.

v Den gyllene regeln i omskriven form praktiseras på alla sko-
lorna och tanken är att eleverna ska få ett gemensamt bemö-
tande av alla vuxna.

v I två av klasserna arbetar man aktivt med att stödja kamrat-
skapet i klassen genom trivselgrupper och kamratstödjare.

v Gemensamt för lärarna är att de involverar föräldrarna i vär-
degrundsarbetet.

Skillnader
v I år 7-9 blir de grundläggande värdefrågorna knutna till vissa

ämnesområden såsom svenska, religion och samhällskunskap.

v Eleverna i år 7-9 har möjlighet att välja redovisningssätt ut-
ifrån vad de behärskar och känner sig trygga med. Läraren ger
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dem därmed en chans att bli bedömda betygsmässigt med
hänsyn till deras starka sida.

v I år 1 har man varje dag en samling i helklass där man upp-
märksammar varandra och delar med sig av sina tankar.

v I mindre trygghetsgrupper träffas man i år 1 och pratar om
känslor men också om svåra saker i form av händelser eller
funderingar.

v Läsinlärningen i år 1 baseras medvetet på metoden läsning på
talets grund (LTG). Detta för att alla ska uppmärksammas och
känna delaktighet.

Vilka omständigheter finns det som kan försvåra arbetet med
att föra ut de grundläggande värdena?

v Ingen av de tre lärarna upplever personligen svårigheter med
att undervisa om värdegrundsfrågor.

v En av lärarna upplever att man i arbetslaget talar mycket
kring dessa frågor men att den praktiska efterlevnaden är då-
lig.

v En lärare tycker att hennes arbetslag arbetar aktivt med de
grundläggande värdena men menar att skolan i övrigt inte har
någon helhetssyn och röd tråd i dessa frågor.

v Två av lärarna nämner möjliga svårigheter i förhållande till
elever med en mångkulturell bakgrund men har inte upplevt
det själva.
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Diskussion

Vi vill i vår diskussion börja med en allmän värdering och reflektion
kring resultaten i vår studie. Därefter fortsätter vi med att se på in-
tervjuresultatet utifrån våra frågeställningar och gör också en jäm-
förelse med den litteratur vi har läst.

Resultatdiskussion

Vi har upplevt ett varmt gensvar hos de vi har intervjuat och ett
stort intresse för dessa frågor. Arbetet har också gett oss en god
grund för vår egen praktik som lärare. De förväntningar vi hade in-
för arbetet med värdegrunden har mer än väl infriats och har visat
på vikten av att kontinuerligt arbeta med de grundläggande värdena
i skolvardagen. Lärarna har delat med sig av sina erfarenheter och
hjälpt oss att sätta ord på detta ibland något luddiga begrepp.

Vi tror fortfarande att värdegrundens praktiska tillämpning inte är
så förankrad som begrepp och metod hos flertalet lärare ännu. Att
vi fick ett gott resultat i vår studie beror troligtvis på vårt selektiva
urval av speciellt engagerade lärare. Man kan se dessa lärare som
viktiga mönsterbildare ute i verksamheten, tycker vi, där deras för-
hållningssätt förhoppningsvis kan ge ringar på vattnet, det vill säga
påverka andra i rätt riktning. Vi känner att vårt förhållningssätt till
värdegrunden har fördjupats och fått en mer konkret dimension.

Mellan alla lärare och skolledaren har det varit en stor samstäm-
mighet vad gäller respekten för eleven och att sätta henne/honom i
centrum. Här kan man relatera till Göransson (Ständigt. Alltid!
1999) när han talar om maktstrukturerna i skolan som vi tycker är
nära knutna till att visa varandra respekt och att inte i onödan
kränka någon (Harriet och Sigrid).

Vi ser hos alla lärare en betoning av att ha ett medvetet förhåll-
ningssätt, därför att det påverkar allt man gör. För att nå dit behö-
ver vi gå till oss själva och bli medvetna om vad som styr vårt
handlande gentemot både elever och kollegor.
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Här kommer vi också in på vikten av att som lärare vara ett redskap
och utgöra en modell i sin undervisning vilket också Gren (Gren
1994) påpekar. Detta att vara en god förebild ser vi att alla lärare
framhåller som betydelsefullt.

Skolan som mångkulturell mötesplats är det flera som berör. Vi in-
stämmer i läraren Harriets påpekande att skolan är en av få mötes-
platser för ungdomar att konfronteras med vårt samhälles demo-
kratiska principer, och dessutom möta människor från andra miljö-
er än sin egen. Skolans miljö och förhållningssätt ska tydligt kunna
märkas för alla som vistas där, tycker vi, och mötesplatsens ut-
formning har vi sett att alla lärarna lägger vikt vid. Vi finner stöd för
denna tanke hos Furenhed (Almén m.fl. 2000) som vill att denna
mötesplats ska väcka medmänskligt engagemang.

Vad gäller kontinuiteten och att hela tiden hålla på med värde-
grundsarbetet stöds det både i litteraturen och hos de intervjuade
lärarna. Man kan inte slå sig till ro och tycka att ett gott klimat är
givet en gång för alla (Nilsson 1995), utan detta arbete måste ge-
nomsyra hela skolvardagen ständigt.

Lärarna i vår studie tycker att tillfällen alltid finns att ta upp frågor
om grundläggande värden, om man själv är lyhörd och tar tillvara
de möjligheter som ges. Lillemor arbetar mer grupporienterat med
sin klass, till exempel genom den dagliga samlingen och trygghets-
gruppen, och här finner vi stöd i Goldingers teori om mindre grup-
per för att utveckla gruppidentitet och tillhörighetskänsla.

De äldre eleverna får värdegrundsfrågorna knutna till sin ämnes-
undervisning och sin egen utveckling, det vill säga mer individan-
passat och utifrån inlärningsstil (Harriet). För eleverna i mellanåld-
rarna (år 4, 5, 6) kan man arbeta både i helklass och individuellt
och Margareta för samtal om värdefrågor både med enskilda elever
och i klassen där möjlighet ges till diskussion.

Samtliga lärare tycker vi uppfyller de intentioner som nuvarande
kursplan i religionskunskap ställer upp. Gemensamt för dessa lära-
re är också, som vi ser det, att de medvetet genomför en undervis-
ning som låter eleven lyckas i sitt skolarbete.
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Vi förväntade oss att finna skillnader i praktisk tillämpning utifrån
elevernas ålder och studien har också visat att så är fallet. Den har
dock visat att likheterna är fler än skillnaderna, eftersom det
handlar om lärares förhållningssätt och personliga inställning till
ämnet. Detta visar, anser vi, att lärarna utgår från samma tanke-
gångar kring ämnet, men anpassar sig till eleverna och klassen på
den nivå som de befinner sig.

De svårigheter som kommit upp under intervjuerna, när det gäller
att föra ut de grundläggande värdena, är inte relaterade till lärarna
som personer utan mer till skolan som helhet och arbetslagens sätt
att tillämpa frågorna. I Skolverkets rapport (Häger, Kamperin, Toivio
1999) kommer det också fram att det på många skolor talas om
vikten av att komma överens , i hela kollegiet, om vad värdegrunden
står för och att hela tiden återknyta till den. I Skolverkets referens-
material (Ständigt. Alltid! 2000) inbegriper Öhman hela den kom-
munala organisationen i nödvändigheten av att vara överens om
vartåt man drar och att det ska genomsyra verksamheten.

Sammanfattningsvis tycker vi att vi kan se ett mönster hos lärarna
där reflektion kring grundläggande värdefrågor är en förutsättning
för att kunna fånga upp dessa och på så sätt påverka och utforma
undervisningen. Svårigheter blir inte något hinder för dessa lärare
utan snarare en utmaning till att vilja fördjupa sina kunskaper och
skaffa sig fortbildning inom ämnet.
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Intervjufrågor till lärarna

♥ Vilka etiska val/dilemman ställs Du inför som lärare? Får
detta konsekvenser i form av medvetna val i Din undervis-
ning?

♥ Vilka grundläggande värden vill Ni på Er skola prioritera?

♥ Vilka egenskaper anser Du är viktiga att utveckla hos
barn- och ungdomar? Varför?

♥ Vilka konsekvenser får det för Ditt val av arbetssätt?

♥ Upplever Du svårigheter i att ta upp dessa grundläggande
värdefrågor så som rättskänsla, generositet, tolerans, an-
svarstagande och förmåga till inlevelse i din undervisning?

♥ Får Du tillfälle att diskutera etiska värden på Din skola? I
lärarkollegiet eller på annat sätt?

♥ Är elever respektive föräldrar involverade i detta arbete på
något sätt? Hur?

♥ Är det någonting Du själv skulle vilja tillägga som är vä-
sentligt när det gäller arbetet med värdegrunden?
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Intervjufrågor till skolledaren

♥ Vilka grundläggande värden vill Ni på Er skola prioritera?

♥ Vilka egenskaper anser Du är viktiga att utveckla hos
barn- och ungdomar? Varför?

♥ Vilka konsekvenser för det för Ditt val av arbetssätt? Som
skolledare?

♥ Får Du tillfälle att diskutera etiska värden på Din skola? I
lärarkollegiet eller på annat sätt?

♥ Finns speciella tillfällen för lärarna på skolan att diskutera
värdegrundsfrågor?

♥ Diskuterar Du värdegrundsfrågor med andra skolledare?

♥ Är elever respektive föräldrar involverade i detta arbete på
något sätt?

♥ Finns det någon grupp på skolan som har ett extra ansvar
för värdegrundsfrågorna?

♥ Är det någonting Du själv skulle vilja tillägga som är vä-
sentligt när det gäller arbetet med värdegrunden?


